Uitnodiging startbijeenkomst nieuwbouw Arent Krijtsstraat 1
Woensdag 16 mei, Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen

Aan alle omwonenden van het nieuwbouwproject aan de Arent Krijtsstraat 1

Geachte omwonende,
Voor de locatie van het inmiddels gesloopte kantoorpand aan de Arent Krijtsstraat 1 zijn
nieuwbouwplannen in de maak. We hebben u eind 2016 en in 2017 deze plannen gepresenteerd.
Vanuit de omgeving is deze voorgenomen nieuwbouw als te hoog beoordeeld. Voor ons was dat
aanleiding om – in overleg met de gemeente – onze planvorming stop te zetten.
Aangepaste nieuwbouwplannen
Inmiddels zijn de Stedenbouwkundige uitgangspunten voor nieuwbouw Arent Krijtsstraat door de
raad vastgesteld. De afgelopen maanden is gewerkt aan drie sterk aangepaste varianten voor
nieuwbouw. Samen met u willen we de komende tijd tot één variant komen. Deze variant sluit het
beste aan bij uw wensen, past binnen de gemeentelijke kaders en is financieel haalbaar.
Participatiebijeenkomsten: startbijeenkomst op woensdag 16 mei
We organiseren daarvoor een aantal participatiebijeenkomsten. De eerste vindt plaats op woensdag
16 mei in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen. Vanaf 19.00 uur kunt u inlopen. We
starten met de centrale presentatie onder leiding van een externe voorzitter om 19.30 uur.
Tijdens deze startbijeenkomst worden de kaders toegelicht waarbinnen de nieuwbouw plaats kan
vinden. Vanuit AM presenteren we het participatieproces dat we met u in gaan. Daarna presenteert
de architect de drie ontwikkelde varianten. Hoewel dit nog globale plannen zijn, hebben we de
architect gevraagd om daar een schaduwstudie bij te presenteren. Er is voldoende gelegenheid om
hier vragen over te stellen, suggesties te geven en aan te geven welke variant volgens u als eerste
mag afvallen.
Website voor meer informatie
Naast bijeenkomsten houden we u gedurende het proces op de hoogte via een aparte website
www.arentkrijts1.nl. Hier vindt u aankondigingen van komende bijeenkomsten en de resultaten en
verslagen van bijeenkomsten die geweest zijn. Zo kunt u ook online het proces volgen. Zowel op de
website als tijdens de bijeenkomsten kunt u uw naam en e-mailadres achter laten. Op die manier
bent u verzekerd van het ontvangen van de digitale nieuwsbrief.
Zijn er vragen?
Graag gaan we met u een vruchtbaar en inspirerend participatieproces in. We hopen u te ontmoeten
tijdens de startavond op 16 mei a.s. Hebt u voor die tijd al vragen? Mail die naar info@arentkrijts1.nl.
Met vriendelijke groet,
AM Noordwest

